
,,Kościół to ciągły cel ataków całego piekła. 

Kiedy Jezus ogłosił Swój Kościół, utożsamił 

go ze Swoją Głową , gdyż niemożliwym 

jest zrozumieć Kościół bez papieża. 

Jezus powiedział: ,, Ty jesteś Piotr i na tej 
skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne 
go nie przemogą". Od pierwszego momentu, 
kiedy został założony Kościół (…) zaczęła się 
nieprzerwana walka piekła przeciw niebu. (…) 
Ta siła uruchomiła się z całą mocą przeciw niebu, 
usiłując Go zniszczyć. Przerażają nas ataki, 
jakich doświadcza od wrogów. Tymczasem piekło 
swoją najstraszliwszą walkę toczy w samym 
łonie Kościoła i próbuje na wszystkie sposoby 
zniszczyć organizm jakim jest Kościół. Czemu? - 
Bo silniejszy jest efekt, kiedy walczy się 
z organizmem próbując zatruć wszystkie jego 
wewnętrzne części, aniżeli walcząc z zewnątrz 
i próbując powalić go siłą. Bo organizm 
przeciwstawi się sile, ale truciźnie się nie oprze. 
Zostają sparaliżowane wszystkie centra jego 
oporu, kiedy organizm jest zatruty. I zobaczcie, 
że to jest perfidna pułapka szatana przeciw 
Kościołowi. Ale czemu mówię wam, czemu zanim 
będę mówił o Kościele, mówię wam o tej 
koncepcji, która mogłaby być epilogiem medytacji 
o Kościele świętym? Ponieważ dzieci moje drogie, 
mówiąc wam o Kościele, mogę przyznać, że noszę 
w sercu ból wielki. Wielkim bólem jest właśnie to, 
że Kościół nie jest jednością i nie jest szanowany. 
Wszystkie dusze, które powinny być wsparciem 
i obroną Kościoła, niechlubnie są dla Niego 
przeszkodą, bo nie żyją życiem Kościoła. Nie żyją 
Duchem, którego Bóg dał Kościołowi, kiedy Bóg 
zesłał Go na Apostołów. Dał im swojego Ducha 
i chciał by wszyscy Nim Żyli. Jakie zadanie 
ma na ziemi ten walczący Kościół? Wypełnić 
zrealizować Królestwo Boże. Wychwalać Boga 

na tej Ziemi. Walczyć z szatanem i ze złem. 
A przede wszystkim wyciągnąć ramiona, by Boga 
kochały wszystkie stworzenia. 
O Najsłodszy Panie Jezu, który dałeś tej 
mizernej ziemi ten wielki miłosierny skarb, 
który dałeś tej ziemi Kościół, spraw by nasze 
serca i nasze dusze otwarły się w tym 
momencie, byśmy zrozumieli jego 
głębokie życie (…) Bo ten biedny świat 
jest całkiem zdezorientowany. Dlaczego? - Bo nie 
żyje z Kościołem i jest na marginesie Kościoła. 
Bo dla niego to cos okropnego, strasznego. 
Żyjmy Kościołem! Bo jeśli Jezus powiedział: 
Idźcie w świat i głoście Ewangelię każdemu 
stworzeniu -to jest to pierwsza rzecz, pierwsze 
źródło, z którego powinno czerpać każde 
stworzenie. ŚWIĘTE SŁOWO BOGA. Oto 
pierwsze bogactwo Kościoła SŁOWO BOŻE. 
Słowo Boga jest Żywe w nauczaniu Kościoła, 
jest żywe w skarbcu jaki Bóg dał Kościołowi. 
Jest żywe w Piśmie świętym. Nauczanie 
Kościoła św. to coś czego musimy się trzymać. 
Przed czym mamy stanąć na baczność, hołubić. 
Bo jest ono niczym myśl Samego Boga, a Boska 
mądrość oświeca ubogą ludzką naturę. Słowu 
Boga musimy całkowicie wierzyć i mamy nim 
żyć, a zamysłem Boga mamy żyć poprzez 
kontemplację objawionego Słowa Bożego, jakim 
jest Pismo Święte. Na ileż już  sposobów przeklęty 
diabeł usiłował postawić tamę medytacji Pisma 
Świętego. Mamy nie chlubnie przykład z tego 
dzisiaj, kiedy wypełnia się słowo apostoła 
,,powstanie wielu fałszywych proroków i wielu 

w błąd wprowadzać będą". Proroków, którzy 
zamiast prawdy szerzą ułudę. Tymczasem Pismo 
Święte zostało nam dane wyłącznie po to, 
by wznieść nas ku górze, by je rozważać 
i uznać wielkość Boga i by żyć Bogiem. (…) 
To wielki dar dla Kościoła. Kapłan, który nosi 
w sobie łaski od Boga jest wypełniony Duchem 

Świętym i jest źródłem bożych łask. Dzieli się 
Bożą łaską, a Kościół żywi dusze wiernych 
poprzez to bogactwo Kapłana, który jest niczym 
mama dla wierzących w Chrystusa. I można 
by powiedzieć, że jego pierś jest pełna 
najczystszego mleka, które pochodzi z samego 
serca Boga i przepływa przez to Boskie 
macierzyństwo. I naprawdę to jest Boże 
macierzyństwo, gdyż Pan zechciał stać się Mamą 
w Maryi. Pan zechciał dać nam Niepokalaną 
Mamę, byśmy otrzymali przez to łaski 
i miłosierdzie. I zechciał wszczepić 
to macierzyństwo do serca Kapłana. Przez 
Niego Bóg daje łaski i udziela miłosierdzia. 
Bez Kapłanów nasze oddanie Maryi byłoby jałowe. 
Matka Boża nie chciałaby docierać do 
wiernych bez kapłanów Matka Boża objawia się 
i w wielu objawieniach wskazuje na kapłanów! 
jako przewodników. Nie ma na tej ziemi i w tym  
ubogim i walczącym Kościele dla walczących 
bez ustanku z szatanem dusz żadnego aktu 
miłosierdzia Bożego bez udziału kapłana, bez 
kapłaństwa.”    .(Polska pod Krzyżem -  fragment homilii ks.             

Dolindo Ruotolo z konferencji Joanny Bątkiewicz-Brożek)  . 

Chrystus-Arcykapłan wzorem wytrwałości 

„I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo 

świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede 

wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy 

wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi 

i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą 

Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] 

hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie 

się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką 

wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście 

nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście 

się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, 

a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca 

 do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania 



Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 

Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, 

którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg 

obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 

którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, 

którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście 

synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili 

i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas 

karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu 

dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli 

na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego 

dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, 

ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy 

go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego 

wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie 

ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej 

uzdrowiony. Starajcie się o pokój ze wszystkimi 

i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. 

Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś 

korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował 

zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się 

nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który 

za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. 

A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać 

błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem 

miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami. 

Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu 

Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego 

ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też 

do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, 

iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich 

nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: 

Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno 

być ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, 

iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta 

Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej 

liczby

pierworodnych, którzy są zapisani

do 

sprawiedliwych, które już doszły

do 

do 

niż [krew] Abla

Temu, który do wa

nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który 

na ziemi mówił,

od Tego, który

wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: 

wstrząsnę nie 

jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego,

co zniszczalne,

aby pozostało to,

otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce,

a przez

bowiem jest ogniem pochłaniającym

Nie możemy przymykać oczy na to
otacza. Musimy nazwać

cywilizacja śmierci, będąca 

z przejawów 
(Homilia Papie

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta 

Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej 

liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła 

pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, 

do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów 

sprawiedliwych, które już doszły do celu, 

do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, 

do pokropienia krwią, która przemawia mocniej 

niż [krew] Abla Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu 

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci 

nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który 

na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się 

od Tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął 

wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz 

wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa 

jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, 

co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, 

aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też 

otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, 

a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz 

bowiem jest ogniem pochłaniającym”. ( Hbr 12,18-29) 

 
„Antychryst jest wśród nas! 

Nie możemy przymykać oczy na to co nas 
otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. 

Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz 
z kulturą miłości i życia na świecie 

rozpowszechnia się inna cywilizacja, 
cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim 

dziełem szatana i stanowiąca jeden 
z przejawów zbliżającej się Apokalipsy." 

Homilia Papieża Jana Pawła II w kościele p.w. Św. Ignacego Loyoli 

 w Rzymie w ostatnim dniu roku 1993). 
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,,Odwagi, Matko Kościele: odzyskaj 

swoją płodność 
Papież Franciszek w homilii podczas Nieszporów w bazylice 

,,Ty natomiast trwaj w tym, czego się 

nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz,

Od lat bowiem niemowlęcych znasz

Pisma święte

mądrości 

przez wiarę 

Wszelkie Pismo od Boga natchnione 

[jest]

do przekonywania, 

do kształcenia 

aby człowiek Boży 

do każdego dobrego czynu
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Odwagi, Matko Kościele: odzyskaj 

swoją płodność w radości misji!" 
 Franciszek w homilii podczas Nieszporów w bazylice św. Piotra. 

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

 

Ty natomiast trwaj w tym, czego się 

nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, 

od kogo się nauczyłeś. 

Od lat bowiem niemowlęcych znasz 

Pisma święte, które mogą cię nauczyć 

mądrości wiodącej ku zbawieniu 

przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

Wszelkie Pismo od Boga natchnione 

[jest] i pożyteczne do nauczania, 

do przekonywania, do poprawiania, 

do kształcenia w sprawiedliwości, 

aby człowiek Boży był doskonały, 

przysposobiony 

do każdego dobrego czynu”. 
2 List do Tymoteusza 3:14-17 

 

Przeczytaj, podaj dalej 

Pismo katolickie 


